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Powiat Opolski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu 
ul. Książąt Opolskich 27 
45-005 Opole 
tel. 77 44 20 504 
fax: 77 44 10 505 
e- mail: pcpropole@wp.pl 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
2/ZP/2019/EF 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
W T R Y B I E PROCEDURY 

ROZEZNANIA RYNKU 

o wartości szacunkowej do 20.000,00 PLN netto 

dla zamówienia pn.: 

„Sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny mieszkania, 
zlokalizowanego w Opolu" 

w ramach realizacji Projektu pn.: 

„Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" 

w ramach Osi priorytetowej VIII - Integracja społeczna Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości 
usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

na lata 2014-2020 

Opole, dnia 25.01.2019 roku 

D Y R E K T O R 

Iwo, ZATWIERDZAM 
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ZAMAWIAJĄCY tj. Powiat Opolski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, 
ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole, ogłasza postępowanie dla zamówienia pn.: 
„Sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny mieszkania, zlokalizowanego 
w Opolu" w ramach realizacji Projektu pn.: ,JSliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin 
przezywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II 
edycja" w ramach Osi priorytetowej V I I I - Integracja społeczna Działanie 8.1 Dostęp do 
wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na łata 2014-2020, w związku z zaplanowaną realizacją zadania 
pn.: „Indywidualne programy usamodzielnienia realizowane w mieszkaniu chronionym 
w powiecie opolskim ziemskim" polegającego na zakupie lokalu mieszkalnego na terenie 
Miasta Opola lub powiatu opolskiego ziemskiego oraz jego adaptacji/remoncie na potrzeby 
utworzenia mieszkania chronionego dla 3 osób usamodzielnianych (3K lub 3M), 
nieposiadających czasowo innych możliwości zamieszkania i znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej. Rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniu oraz standaryzacja 
będą zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 
2012 r. w sprawie mieszkań chronionych. W celu nabycia przez Zamawiającego lokalu 
mieszkalnego, o którym mowa powyżej, za cenę nieprzekraczającą wartości rynkowej 
nieruchomości konieczne jest określenie wartości zaoferowanego przez Oferenta lokalu 
mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie w operacie szacunkowym sporządzonym przez 
uprawnionego rzeczoznawcę. 

I . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość 
rynkową lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie zlokalizowanego w Opolu, który 
zamierza nabyć Powiat Opolski w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie 
rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -
II edycja" w ramach Osi priorytetowej V I I I - Integracja społeczna Działanie 8.1 Dostęp do 
wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

Planowany jest zakup lokalu mieszkalnego spełniającego następujące wymagania: 

• lokalizacja: Miasto Opole lub powiat opolski ziemski 
• cena: maksymalnie 360 tyś zł 
• piętro: preferowany parter 
• powierzchnia użytkowa lokalu min. 48 m 2 

• minimum trzy pokoje (samodzielne, zamykane), oddzielna kuchnia, przedpokój, WC 
i łazienka (opcjonalnie toaleta może znajdować się w łazience - jako jedno 
pomieszczenie) 

• opcjonalnie z piwnicą 
• ogrzewanie: preferowane ogrzewanie miejskie lub kotłownia wspólna dla całego 
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• mieszkanie może być przeznaczone do ewentualnego remontu 
• nieruchomość musi mieć uregulowany stan prawny, wolna od jakichkolwiek 

obciążeń, a także wobec niej nie może się toczyć postępowanie administracyjne lub 
egzekucyjne 

• mieszkanie dostępne dla Zamawiającego celem przekazania najpóźniej do 
01.03.2019 r. 

• preferowany lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych min. podjazd do 
budynku, winda w budynku dla osób niepełnosprawnych, brak progów. 

Operat szacunkowy należy wykonać w formie papierowej w 2 egzemplarzach, dodatkowo 
dołączyć tożsamą wersję na płycie CD w formacie pdf, doc, lub docx. 

Operat szacunkowy należy sporządzić zgodnie z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, obowiązującymi w tym zakresie normami i zasadami wiedzy, w tym 
w szczególności z: 

- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tj. Dz. U . 2018 r., poz. 
2204 ze zm.), 

- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U z 2004 r., Nr 207 poz. 2109 ze 
zm.), 

- obowiązującymi Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny, 

- Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych. 

Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać pozyskane dane, w szczególności, te o których 
mowa w art. 155 ustawy o gospodarce nieruchomościami z zachowaniem zasady poufności. 
W szczególności zaś Wykonawca nie może przekazywać osobom trzecim informacji 
uzyskanych w toku wykonywania czynności szacowania nieruchomości, chyba, że przepisy 
prawa stanowią inaczej. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne informacje wraz ze złożeniem zlecenia oraz 
może udostępnić nieodpłatnie Wykonawcy do wglądu niezbędne do realizacji zamówienia 
dokumenty znajdujące się w jego posiadaniu. Pozostałe informacje i materiały konieczne do 
wykonania zamówienia Wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt. 

I I . WYMAGANIA W O B E C WYKONAWCY 

Operat szacunkowy powinien zostać sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia 
zawodowe oraz prawo wykonywania działalności zawodowej jako rzeczoznawca majątkowy. 
Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji posiadanych uprawnień w oparciu o dane 
przedstawione przez Wykonawcę w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Majątkowych. 
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I I I . SPOSÓB I TERMINY R E A L I Z A C J I 
Zamawiający wymaga, by zamówienie było wykonane w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni 
od dnia przyjęcia od Zamawiającego zlecenia realizacji zamówienia przez Wykonawcę, 
zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym i na warunkach 
przedstawionych w złożonej przez Wykonawcę wycenie. 

IV. INFORMACJE DODATKOWE 

Zamawiający informuje, iż niniejsza procedura ma charakter tylko i wyłącznie informacyjny 
i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych warunkach wskazanych 
w ofercie i z podmiotem, do którego niniejsze Zapytanie ofertowe zostało skierowane oraz nie 
wywołuje żadnych innych skutków formalno-prawnych. Niniejsza procedura nie rodzi 
roszczenia o zawarcie umowy. 

V. SPOSÓB I M I E J S C E ZŁOŻENIA O F E R T Y 

1. Oferta winna zostać sporządzona zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym. 
Wskazana w ofercie wycena winna być rzetelna i obejmować cały przedmiot 
zamówienia, opisany w pkt. I niniejszego Zapytania ofertowego. 

2. Składana oferta winna być sporządzona na Formularzu oferty wg wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Formularz 
oferty winien zostać podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez 
osobę/y nie wymienioną/e w dokumencie potwierdzającym uprawnienie do 
występowania w obrocie prawnym - należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

3. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 

5. Wykonawca powinien złożyć ofertę do dnia 30.01.2019r. godz. 12.00 
w zamkniętym, zabezpieczonym przed otwarciem i nieprzezroczystym opakowaniu 
(kopercie albo paczce): 

a) za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera na adres Zamawiającego: 
Powiat Opolski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu 
ul. Książąt Opolskich 27 
45-005 Opole 

b) oznakowanie oferty: 
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 2/ZP/2019/FE 
„Sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny mieszkania, 
zlokalizowanego w Opolu" w ramach realizacji Projektu pn.: ,Jiliżej rodziny 
i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-
wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja w ramach Osi 
priorytetowej VIII - Integracja społeczna Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości 
usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020" 
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V I . Klauzula informacyjna z art. 13 RODO skierowana do wykonawców ubiegających 

się o udzielenie niniejszego zamówienia 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. U E L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiający 
informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole jest Pan Krzysztof 
Aleksanderek, kontakt: krzysztofalex@o2.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i b RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr referencyjny 
nadany przez Zamawiającego: 2/ZP/2019/FE prowadzonym w trybie Rozeznania 
rynku, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 pn. zamówienia: 
Sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny mieszkania, zlokalizowanego w 
Opolu" w ramach realizacji Projektu pn.: ,Jiliiej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin 
przezywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II 
edycja" w ramach Osi priorytetowej VIII - Integracja społeczna Działanie 8.1 Dostęp do 
wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminem określającym zasady 
udzielania zamówień w ramach realizacji zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zawartą umowę 
o dofinansowanie Projektu, w tym sekcję 6.5.1. Wytycznych, tj. Rozeznanie rynku; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zawartą umową 
o dofinansowanie, tj. przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po 
złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne 
wydatki dotyczące zakończonego Projektu; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolny, 
aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości oceny 
złożonej oferty w sprawie niniejszego zamówienia; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
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b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych1; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
wart. 18 ust. 2 RODO 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. 

1 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik 1 
pieczątka Wykonawcy 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
2/ZP//2019/EF 

Zamawiający: 
Powiat Opolski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu 
ul. Książąt Opolskich 27 
45-005 Opole 

F O R M U L A R Z O F E R T O W Y / W Y C E N A 

1. W związku z postępowaniem dla zamówienia pn.: „Sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny 
mieszkania, zlokalizowanego w Opolu" w ramach realizacji Projektu pn.: „Bliżej rodziny i dziecka 
- wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej 
- II edycja" w ramach Osi priorytetowej V I I I - Integracja społeczna Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej 
jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 składam ofertę (wycenę) o następującej treści: 

Wyceniam wykonanie zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem ofertowym w łącznej kwocie: 
Kwota z podatkiem od towarów i usług: } PLN 
słownie: { } PLN 

w tym należny podatek od towarów i usług (23%): { } PLN 
słownie: { } PLN 

Wynagrodzenie bez podatku od towarów i usług: { } PLN 
słownie: { } PLN 

2. Oświadczam, że operat szacunkowy zostanie sporządzony przez 
posiadającą/posiadającego uprawnienia zawodowe oraz prawo wykonywania 

działalności zawodowej jako rzeczoznawca majątkowy - nr uprawnień 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym i wskazywana przeze mnie wycena dotyczy 
Opisu przedmiotu zamówienia wskazanego w pkt. I Zapytania ofertowego. 

4. Oświadczam, że oferuję wykonanie zamówienia bez zastrzeżeń i z zachowaniem należytej staranności, 
zgodnie z wymaganiami i w zakresie oraz terminie określonym w Zapytaniu ofertowym i zobowiązuję 
się do zachowania w poufności uzyskanych danych. 

5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 2 wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 3 

data sporządzenia oferty pieczątka i podpis wykonawcy 

2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

^ W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

Projekt Bliżej rodziny i dziecka-wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -
edycja współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna 
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